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     CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE – CMS-    
                                     AGUDOS DO SUL - PARANÁ 

 
 
 

ATA Nº 05/2018-ORDINÁRIA 
 
Ata da quinta reunião ordinária do Conselho Municipal de Saúde do 
Município de Agudos do Sul, em 27 de junho de 2018. 
 
 
Aos vinte e sete dias do mês de junho do ano de dois mil e dezoito, na sala 1 

dos Conselhos Municipais, situada na Rua José Bencz, número 24, sala 2,  2 

Centro, nesta cidade de Agudos do Sul, Estado do Paraná, às 9h (nove horas), 3 

reuniram-se os membros do Conselho Municipal de Saúde de Agudos do Sul, 4 

eleitos na XIII Conferência Municipal de Saúde, na data de 18 de julho de 5 

2017, e nomeados através do Decreto nº 122/2017, de 20 d e julho de 2017, 6 

para a quinta reunião ordinária do exercício 2018. Com assinaturas constantes 7 

na lista de presença,  verif icou-se a presença de 07 (sete) participantes, 8 

obtendo quórum legal para a realização da reunião. A Presidente senhora 9 

Denizete Oliveira dos Santos inicia a reunião cumprimentando a todos e 10 

solicita que a Secretária Executiva dos Conselhos proceda com a leitura da 11 

ata da reunião anterior, que uma vez lida foi por todos aprovada. Em seguida 12 

foi comunicado que, no últ imo dia 05,  a Secretária de Saúde Katya Carvalho, 13 

juntamente com a Prefeita Luciane assinaram, junto ao Governo do Estado, o 14 

termo de adesão do Município para a construção das duas novas Unidades 15 

Básicas de Saúde, sendo uma em Pavãozinho e outra na localidade de 16 

Taquara Lisa. Os senhores conselheiros falam sobre a construção da Unidade 17 

Básica na localidade de Pavãozinho, que tem o objet ivo de diminuir o número 18 

de pacientes atendidos dentro da Unidade Central, mas que, de acordo com o 19 

conhecimento dos conselheiros, poderá encontrar resistência do s usuários 20 

locais para uso da referida unidade. Falam que a comunidade está habituada 21 

a vir para o centro, onde aproveitam para consultar e  fazer as demais compras, 22 

entre outros afazeres e que será dif íci l mudar a situação, pois é cultural.  23 

Também questionam sobre a equipe de prof issionais que será necessária para 24 

o funcionamento das unidades, uma vez que não se tem prof issionais 25 

disponíveis para trabalhar e não há como contratar.  Quanto a construção na 26 
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comunidade de Taquara Lisa, falam que trata -se de um ponto estratégico, bem 27 

centralizado e que poderá ajudar muito a população e de fácil aceitação pelos 28 

usuários. A senhora Presidente informa aos conselheiros que a prof issional 29 

dentista já está em atendendo na Unidade.  Também há discussões pelos 30 

conselheiros relativos ao funcionamento da saúde e a aceitação das 31 

modif icações realizadas pela administração atual, por parte dos usuários do 32 

Município. Nada mais havendo a ser tratado, a Presidente agradece a 33 

presença de todos e encerra a reunião, marcando a próxima para o dia 25 de 34 

julho, as 9h. Para constar, eu, Maria Sebastiana Mielke da Rocha, Secretária 35 

Executiva dos Conselhos Municipais , lavrei esta ata que depois de aprovada 36 

será assinada por mim e pela  Presidente da Mesa, Senhora Denizete Oliveira 37 

dos Santos. 38 


